Statut Fundacji Edukacji Społecznej „Kuźnia”

Postanowienia ogólne
§1
Fundacja Edukacji Społecznej „Kuźnia” zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez
Przemysława Przybylskiego i Tomasza Kocura zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym
sporządzonym w dniu 13-07-2012 roku, Repertorium A numer 3349/2012 w siedzibie Kancelarii
Notarialnej w Toruniu przy ulicy Szczytnej 2/1, przed notariuszem Danutą Wróbel.
§2
Fundacja z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskuje osobowość prawną i działa
na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) i ustawy
z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96
poz. 873) oraz niniejszego Statutu.
§3
Siedzibą Fundacji jest Toruń.
§4
Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.
§5
1) Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§6
1) Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
2) Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację
celów statutowych.
§7
1) Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
2) Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§8
Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub
dla samej Fundacji.
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Cele i zasady działania Fundacji
§9
Celami fundacji są:
− Wspieranie indywidualnego, rodzinnego i społecznego rozwoju osób i instytucji;
− Poprawa efektywności działania i jakości życia w wymiarze osobistym, rodzinnym i
społecznym dzieci, młodzieży i dorosłych;
− Podnoszenie jakości systemów kształcenia, doskonalenie programów nauczania i
uzupełnienie ich o elementy innowacyjne;
− Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu;
− Promowanie idei edukacji przez całe życie;
− Wyrównywanie szans w dostępie do zasobów informacji i edukacji;
− Prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka;
− Kształtowanie w świadomości społecznej wagi podejmowania działań w zakresie ochrony
środowiska, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
− Wspieranie kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej oraz osób pracujących
zawodowo lub społecznie na rzecz edukacji i wychowania;
− Udzielanie pomocy finansowej, merytorycznej i organizacyjnej placówkom oświatowym i
wychowawczym wymagającym wsparcia;
− Udzielanie wsparcia finansowego w zakresie potrzeb edukacyjnych osób znajdujących się w
trudnej sytuacji materialnej.
§ 10
1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
− organizowanie
szkoleń,
spotkań,
seminariów,
konferencji
służących
przekazywaniu wiedzy i doświadczeń jednostkom i grupom obywateli;
− wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe projektów, które w znaczącym stopniu
mogą przyczynić się do rozwoju edukacji;
− specjalistyczne wsparcie i doradztwo podczas realizacji projektów edukacyjnych;
− programy stypendialne;
− działalność wydawniczą;
− współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi działającymi w zakresie objętym celem
Fundacji a w szczególności z osobami i środowiskami zaangażowanymi w dziedzinie
edukacji;
− nawiązywanie i utrzymywanie stosunków z międzynarodowymi i zagranicznymi
organizacjami w zakresie celów Fundacji;
− promocję i wspomaganie edukacji;
− tworzenie i prowadzenie placówek oświatowych i wychowawczych;
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów
statutowych.
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§ 11
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i
fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
Majątek i dochody Fundacji
Działalność
§ 12
1) Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2000 złotych, która to kwota
wniesiona jest w całości przez Fundatorów.
2) Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1000 złotych.
§ 13
1) Środki na realizację celów Fundacji i na pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z funduszu
oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym
Statucie.
2) Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji, datków i subwencji,
c) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych
przez Fundację,
d) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
e) operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi,
f) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.
3) Dochody Fundacji w całości przeznaczane są na działalność statutową.
§ 14
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 15
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 16
1) Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
2) Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
3) Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.
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Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację
§ 17
1) Dla zapewnienia bytu Fundacji, w tym realizacji jej celów statutowych, Fundacja może
prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
2) Dochód z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej jest przeznaczony
wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
§ 18
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowanych poniesionych strat
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów
finansowych
70.21.Z Stosunki międzyludzki (public relations) i komunikacja
70.22.Z Pozostałe doradztwo z zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.92.Z Działalność związana z pakowaniem
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana
85.10.Z Wychowanie przedszkolne
85.20.Z Szkoły podstawowe
85.31.A Gimnazja
85.31.B Licea ogólnokształcące
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85.31.C Licea profilowane
85.41.Z Szkoły policealne
85.42.A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

§ 19
1) Działalność gospodarcza będzie prowadzona przez Fundację lub przez wyodrębnione
organizacyjnie przedstawicielstwa, biura, zakłady i inne placówki.
2) Wszystkie placówki prowadzące działalność gospodarczą podlegają Zarządowi Fundacji.
3) Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie
środków własnych.
4) Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności
związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia
potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.
5) Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.
6) Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika
zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

Organy Fundacji
§ 20
1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji zwana dalej Radą
b) Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem
2. Fundacja wykonuje swoje zadania przy pomocy Zarządu, pracowników etatowych Fundacji i
wolontariuszy.
§ 21
1) Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2) Rada Fundacji składa się z 2 do 5 członków. Rada wybiera ze swego grona
Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3) Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą
decyzją Rada.
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4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie
go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez
pozostałych członków Rady Fundacji.
5) Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a.

dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,

b.
utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c.

śmierci członka,

d.

powołanie na członka Zarządu

6) Członkowi Rady powołanemu w skład Zarządu Fundacji przysługuje prawo powrotu do
składu Rady po zakończeniu kadencji Zarządu.

§ 22
Do zadań Rady należy w szczególności:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego
Fundacji,
c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi
absolutorium,
d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,
podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
e. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
f. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych organów.
§ 23
1) Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2) Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3) Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4) Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź
na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia
sprawy o szczególnym charakterze.
5) Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia wniosku.
6) Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
7) Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
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§ 24
1) Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę
Fundacji na pięcioletnią kadencję.
2) Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3) Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a.

złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

b.
utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c.

śmierci członka Zarządu.

4) Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę
Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich
członków Rady.
§ 25
1) Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2) Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
h. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.
3) Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z
działalności Fundacji.
§ 26
1) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2) Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni
przed planowanym spotkaniem.
3) O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4) Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze
postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje
głos Prezesa Zarządu.
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§ 27
1) Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.
2) Zarząd może zatrudniać pracowników etatowych Fundacji w ramach realizowania celów
statutowych Fundacji, po zaakceptowaniu propozycji zatrudnienia przez Radę.

Sposób reprezentacji

§ 28
1) Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, także w sprawach majątkowych do kwoty 50 000 zł
składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2) W sprawach majątkowych powyżej kwoty 50 000 zł wymagany jest podpis dwóch członków
Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa. W przypadku Zarządu jednoosobowego
wymagana jest zgoda Rady wyrażona w formie uchwały.

Postanowienia końcowe
§ 29
Zmian w statucie Fundacji lub zmian w zakresie celów Fundacji dokonuje Rada Fundacji
bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.
§ 30
1) Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2) Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
3) W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
§ 31
1) Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2) O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw edukacji.
3) Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4) Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
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§ 32
1) Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest
Minister Edukacji Narodowej.
2) Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swojej działalności za
rok ubiegły.

§ 33
1) Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Toruniu
2) Statut został przyjęty 06 sierpnia 2012 roku .
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